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af Tonny Warming.  

 
Nu har Danmark i tyve år halset efter at deltage i USA´s illegale imperialistiske krige i lande, hvor 

befolkningerne dårlig aner hvor Danmark ligger. Dette i ”demokratiets og frihedens” navn. Reelt 

drejer det sig om tyveri af råstoffer, og inddæmning af Rusland og Kina. Alle de lande vi har været 

med til at føre illegale krige i, ligger i ruiner. 

 

Ligesom krigsretorikken tordner derudaf, har man i mange år ført en hetz og øget fremmedhadet. 

Der går ikke en dag, uden at de fremmed vågner op, og hele dagen får at vide hvor uvelkomne de er 

fra politikerne og medierne.  Man gør alt hvad man kan, både økonomisk og menneskeligt for at 

genere disse mennesker, som man har bombet sønder og sammen, og dermed har gjort til 

flygtninge. 

 

Tryk avler modtryk! 

 

Især unge bliver kriminelle, mens racismen vokser overalt i Europa og USA. Det giver mindelser 

om jødeforfølgelserne, hvor Socialdemokratiet – også dengang – ikke foretog sig noget.. Nu er det 

Islam, hvor de går aktivt ind i kampen. Som de skriver i deres forslag ”Den nye frihedskamp”. En 

opfordring til vold? 

 

Socialdemokratiets forslag ”Retfærdig og realistisk – en udlændingepolitik der samler Danmark”, 

samt regeringens forslag ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. Begge 

forslag gælder ikke vestlige flygtninge/migranter. Socialdemokratiet vil lukke landet totalt, samt 

lave en specialstyrke indenfor politiet til at indfange og udvise asylansøgere ved grænsen og 

deportere dem til asylcentre i Afrika. Herfra kan de søge asyl, får de asyl, overføres de til en af FN´s 

flygtningelejre. Herfra vil man så årligt modtage kvote- flygtninge. Antal er uvist. 

Regeringens forslag bygger på hårdere straffe og tvang. Buldozere mod såkaldte ghettoer. Flytning 

af flygtninge, samt beboere som i årevis har haft deres bopæl i en såkaldt ghetto. Nedskæring i 

bistandshjælp og integrationsydelse. Hvorfor flytter man dem ikke til ghettoerne i fx Hellerup, 

Gentofte eller Whiskybæltet. Her bor kun de rige, som også skaber problemer, med fx skattesvindel. 

Her er der ikke tale om hårdere straffe.  

 

Reglerne for familiesammenføringer skal strammes yderligere. Hertil skal lægge de forslag der 

ligger: Burkaforbud, betaling for tolkebistand ved lægebesøg, stopprøver fra 0 til 1. klasse m.m. 

 

De lande der ikke vil modtage egne borgere skal fratages ulandsbistand. Sikre eller ikke sikre lande, 

afgøres ligesom i Somalia, som blev erklæret sikkert, selv om en delegation fra Danmark ikke turde 

forlade lufthavnen. 

 

De sidste fem seks år, er ulandshjælpen beskåret med ca. 10 mia. kr. Regeringen vil spare yderligere 

15 mia. kr. frem til 2020. 

 



Afrika er fattigt. Socialdemokratiet skriver ganske rigtigt, at der skal gøres op med skattesnyd og 

korruption. Der kan ikke gøres op med det, før man gør op med imperialismen, og smider alle de 

multinationale selskaber ud, der presser landene økonomisk og bruger skattely og skuffeselskaber. 

Imperialismen har et sikkert tag i, også Afrika, og stjæler deres ressourcer. Dette er EU delagtig i. 

Selv om det er besat, har EU fx givet rovfiskeriet frit løb ud for Vestsaharas kyst. Multinationales 

og kapitalfonde opkøb af store landområder til stordrift, hvorefter man jager beboerne væk. Interne 

flygtninge.  

 

EU er ligeså imperialistisk som USA. 

 

STOP IMPERIALISMEN. BEKÆMP FASCISMEN OG RACISMEN.  

 

 

 


